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http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa232-040319.pf  

  

  )  2020:اكتوبر   06(" العربي لالنسان والفكرية النفسانية اللياقة"  الخامس السنوي اليوم" 
  "  العربية النفسية العلوم مؤسسة"

 " لإلنسان العربي  والفكرية  اللياقة النفسانية: اليوم السنوي الخامس:"تحتفـل بـــ 

  " ني العربي البروفيسور دمحم احمد النابلسيالذكرى السنوية الخامسة لرحيل العالم النفسا" وتحتفي بــإحياء  
  الدكتور جمال التركيالمؤسسة  رسالة رئيس  

3&type=3&theaterwww.facebook.com/photo.php?fbid=3255851574497927&set=a.15396772468634  

 "الثقـافة النفسانية المتخصصة" شهادات في حق البروفيسـور دمحم احمـد النابلســي ومجلة  
www.arabpsynet.com/Documents/Nabulsy2020/CertificatesAboutPrNabulsy.pdf  

  أمريكـا/ الطب النفساني، العـراق   - صـــــادق السامرائــــي. د - )قصيدة  ( !! هــــــــي الدنيـــــــــــــا
  .تفـاعل مع ذكرى وفـاة األستاذ دمحم النابلسي رحمه هللا

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiHeyaAddunya.pdf 
 

  جمال التركي: إعداد - للبروفيســور محمـــــد احمـــد النابلســــي قـائمــة البحــــوث األكـاديميــــة
http://www.arabpsynet.com/Documents/Nabulsy2020/AcademicResearchNabulsy.pdf  

 جمال التركي: إعداد - المؤلفــــــات المكتبيـــــــــة المنشـــــــورة للبروفيســــور محمـــد احمـــــد النابلســـي
http://www.arabpsynet.com/Documents/Nabulsy2020/PublishedBooksNabulsy.pdf  

  جمال التركي: إعداد األعــداد الكــاملة لمجلة الثقـافة النفسية المتخصصة
 تحميل كامل االعداد بكامل نصوصها

http://arabpsynet.com/Journals/ICP/index.icp.htm  

  " ةـــــــــــــــــــر نفسانيـــــــــــــــبصائ"ة  ــــــــــــــــــمجل
 )2016 - 2015شتاء  (  13العدد   -

 )تونس(جمال التركي  : أشرف على العدد-بدر افتقد في ظلمة ليل عربي... النابلسي: عدد خاص
www.facebook.com/photo.php?fbid=3256128534470231&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 )   2017شتاء و خريف  ( 19- 18العدد   -

 )مصر( مرعـي سالمــة يونـس  :إشراف  - "ــان العربـــياللياقـــة النفسانيـــة والفكريـــة لإلنسـ: "الملف
www.facebook.com/photo.php?fbid=3256173137799104&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 )   2017شتاء و خريف  ( 19-18العدد  ملحق   -

 )مصر( مرعـي سالمــة يونـس  :إشراف  - "اللياقـــة النفسانيـــة والفكريـــة لإلنســـان العربـــي: "الملف
to.php?fbid=3258267904256294&set=a.153967724686343&type=3&theaterwww.facebook.com/pho  

 )2018خريف  &صيف  (  22- 21العدد   

 )مصر( مرعي سالمة يونس  :إشراف - "علم النفس اإليجابي و النشاط البدني الترويحي: "الملف

www.facebook.com/photo.php?fbid=3258273197589098&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 )2019خريف  &صيف  (  26- 25العدد   -

  )العراق(وليد خالد عبد الحميد:إشراف - مقـاربة من منظور عربي... عقـابيل الصدمة النفسانية  : الملف  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3258275754255509&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 )2019خريف  &صيف  (  26-25العدد  ملحق   -

  )العراق(وليد خالد عبد الحميد:إشراف - مقـاربة من منظور عربي...  عقـابيل الصدمة النفسانية: الملف  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs25-26/eJbs25-26Topic-Annexe.pdf  

www.facebook.com/photo.php?fbid=3258283470921404&set=a.153967724686343&type=3&theater 
 

  2020 أكتوبر 16 الجمعة 167- 166-165 ددــالع                           العلوم النفسية العربية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

-

www.facebook.com/photo.php?fbid=3255851574497927&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.arabpsynet.com/Documents/Nabulsy2020/CertificatesAboutPrNabulsy.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiHeyaAddunya.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/Nabulsy2020/AcademicResearchNabulsy.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Nabulsy2020/PublishedBooksNabulsy.pdf 
http://arabpsynet.com/Journals/ICP/index.icp.htm 
www.facebook.com/photo.php?fbid=3256128534470231&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/photo.php?fbid=3258267904256294&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/photo.php?fbid=3258273197589098&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3258275754255509&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs25-26/eJbs25-26Topic-Annexe.pdf 
www.facebook.com/photo.php?fbid=3258283470921404&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/photo.php?fbid=3258273197589098&set=a.153967724686343&type=3&theater


 

  
 

  " وفي أنفسكم" الرقميـــة   السلسلة المكتبية -

ــــوت  ...االصدارات آخر ــ ــ ــ ـــودة المكبــ ــ ــ ــ ــ ـــول عـ ــ ــ ــ ــ  حـ
  التحليل النفساني، سوريا –مرسيلينا شعبان حسن  د  .أ -  2020 خريف ،22 االصدار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=434&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=433&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  دليــــــــــــل االصدارات السابقـــــة  
 ) 2020 خريف (22العـــدد   الـى    )2013شتـــاء  (  1العــدد   من  الدليل  

   Aldaleel.pdf-http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA  :الرابط على الموقع العلمي
  ttp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3h: الرابط على المتجر اإللكتروني

   " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
 اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى ...االصدارات آخر

   2016مــــاي   23إلـــى    2016فيفــــــري  9النشــــرات اليوميـــــة مــن  
  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2020  خريف  22اإلصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=427&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  controller=product&id_lang=328http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=4&:ةالفهرس والمقدمـ

ـــا ــي( " يقـاعحيــــوى  نظريــــة الطبنفســــى التطــــورى اإل  ... قريبـــ   ) الجزء االثانــ
   2016 سبتمبر 19إلـــى    2016 ماي 28النشــــرات اليوميـــــة مــن  

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2020  شتاء  23اإلصدار  
www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/photos/a.1784399111789844/2847508595478885/?type=3&theater 

  "  نفسانـــي"   رقميال الكتــاب سلسلـة - 
 الوقـايــــة والعــــالج... االحتــــراق المهنــــي ...آخر االصدارات

   اــنرولكوفي الخطــوط االولى لمحاربــة جائحــة احمايــة االطقــم الصحيـة  
 2020  ضيف/  64االصدار  

  )تونس   (جمــال التركــي. د: تقديــــم) االمارات  /  العراق(  وليــد خــالد عبد الحميــد  . د
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  _product=423&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id:ةالفهرس والمقدمـ

ـــا ــ   موسوعـــــــة الصدمـــــة النفسيــــــة " ... قريبـ
  )آفـاق جديدة في التشخيص والمعالجة: االضطرابات التالية للصدمة( "

  2020خريف  /  65االصدار  
 ) االمارات  / العراق  (  وليــد خــالد عبد الحميــد  . د

https://www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1198485100522219/?type=3&theater 

 " وما ســــــوّاها  "  الرقمي  سلسلة الكتاب - 

ـــا   صادق السامرائي. د -  أفكار نفسية  ...ياة طيبةفـلنحيينه ح  ...قريبـ
  2020 خريف  –االصدار التاسع  

3&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3212044412211977&set=a.15396772468634 

  في علوم النفس اصـــدارات اساسيــــــةمراجعة   - 
 صالح قـاسم عبدالباري معن: ومراجعة إشراف  - رسائل يونج وفرويد  : 58كتـــاب االسبـــوع رقم  

JungLetters.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/BR58MaanFreud  

  صالح قـاسم عبدالباري معن: ومراجعة إشراف  - علم النفس الشرعي: مقدمة قصيرة جّدا  : 59كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR59Maan-ForensicPsychology.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=434&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=433&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=427&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/photos/a.1784399111789844/2847508595478885/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=423&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1198485100522219/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3212044412211977&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR58MaanFreud-JungLetters.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR59Maan-ForensicPsychology.pdf


 
 

 

 )المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة( "  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
ــــر سبتمبـــر   2020خريف     31العدد     ...ملحق شهـ

  " 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -أحرشـــاو   البروفيســور الغالـــي":لملفا
September2020.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs31/eJbs31 

   )ممتاز عدد  (   2020  خريف – 31العدد   ...آخر االصدارات
  ) مصر(لطفي الشربيني  . د: المشرف على الملف -" معــا، ال للوصمـــة... المـــرض النفسانـــي: الملف  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=432&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
  controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product&431=:   الفهرس واالفتتاحية

 بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس" إثراء  
 2020 خريف 31العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" بصائــــر نفسانيــــة" من مجلة    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208768099206275&set=a.153967724686343&type=3&theater  

  ـداد القـادمـــــــــــــةاألعــــــ   ملفـات
 )عدد خاص( 2020 2 شتاء/  32العدد   -

 الجزء الرابع  -"نفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمةالصحة ال"... الكورونــا فـايــروس  : " الملف

  )السعودية  –علم النفس  (عبد هللا الطارقي  . د: إشراف
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1347552672259204/?type=3&theater 

  )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات"  -
  2020خريــــــــــــــف    – 67العدد   ..آخر االصدارات

  )الكويت( مصطفى عشوي  : المشرف -»إتجاهت علم النفس الحديث  «   :الملف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية    
  مستقبليةال  األعدادمواضيع ملفـات  

  )دعوة للمشاركة  (  2020خريف    – 68العدد  "  
 ) علم النفس، المغرب( ي عبد العزيز  عليو . د: المشرف  -  "الرعاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة": الملف

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202896093126809&set=a.153967724686343&type=3&theater 

  

  ي الدولي الثالث لمركز االرشاد الجامعيالملتقى االفتراض
  )الصحة النفسية للجميع( 19نحو بيئة تعليمية آمنة في ضوء جائحة كوفيد  

  23/02/1442 -10/10/2020السبت  

  أي دور للهيئات والجمعيات النفسانية العربية... جائحة الكورونا
 ) تونس( ب النفساني  الط  –جمال التركي  . د -نموذجا... مؤسسة العلوم النفسية العربية 

www.arabpsynet.com/TutkyConfDammam2020.ppsx   
ook.com/photo.php?fbid=3268164046600013&set=a.153967724686343&type=3&theaterhttps://www.faceb 

 
  

 صـــــادق السامرائــــي .د - !!الكرسي والشعور
 aiPilitic&Sentiment.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarr 

 صـــــادق السامرائــــي .د -!!التعريــــــــــــــف النفســــــــي للشعـــــــــــــر
 nition.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPoetyPsyDefi 

  قـاسم حسين صالح.د.أ -واليـــــــــوم العالمـــــــــي للصحـــــــــة النفسيـــــــــة.. العراقيـــــــــــون
simIraqis&WorldMentalHealthDay.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocQas  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs31/eJbs31-September2020.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=432&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=431&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208768099206275&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1347552672259204/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202896093126809&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.arabpsynet.com/TutkyConfDammam2020.ppsx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3268164046600013&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPilitic&Sentiment.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPoetyPsyDefinition.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimIraqis&WorldMentalHealthDay.pdf


 
 

 

  صـــــادق السامرائــــي .د -!!ـياإلســـــــــــــــــــــــالم والكرســــــــــــــــــــ
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiIslam&Politic.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي .د -) 2!!(الكتابة والكتابة )270(ومـا سـواهـــــا  
 081020.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa270 

  صـــــادق السامرائــــي .د - ) 1!!(الكتابة والكتابة )269(ومـا سـواهـــــا  
 071020.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa269 

   قـاسم حسين صالح.د.أ - رات سيكولوجية اولىمؤش... بايدن –مناظرة ترامب  
 TheTrumpBidenDebate.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassim 

 سلينا شعبان حسنمر  -قراءة في كتاب الحدث السياسي للبروفيسور عدنان حب هللا  
 ReadingBook.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarselina 

 مريعبد الحافظ الخا -حــــــــــــــــوار مع صديقـــــــــــــــي الحيــــــــــــــــــــــــران
 DialogueWithConfusedFriend.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocHafed 

  خالد الفخراني - سيكولوجية المسنين
 PsychologyOldAge.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhrany 

  مصطفى عشوي - توجهات علم النفس الحديث
 m/Documents/DocAchouiTrendsModernPsychology.pdfhttp://www.arabpsynet.co 

 خالد الفخراني - تحديات التكامل العالجي: الجمع بين أفكار وأساليب المناهج العالجية النفسية المختلفة
Psychotherapy.pdf-ocuments/DocFakhranyhttp://www.arabpsynet.com/D 

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -  التعلم: الرابع   الفصل: مقتطف من كتاب: األربعاء الحر
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200520.pdf 

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )3(التعلم  : الرابع   الفصل: ف من كتابمقتط: األربعاء الحر
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270520.pdf 

 
 

 

 2020 للعامشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ
 لشبكة العلوم النفسية العربية  الح  قـاسم حسين صجائزة  

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf  :دعوة للترشح للجائزة 
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الجوائز على الشبكةدليل  

  الجوائز على المتجر اإللكترونيدليل  
  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2   

 ) 2019الى العام    2010ن العام  م( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf 

 

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 

  في حقول علوم وطب النفستكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت   -
  Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام   - 

  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3:  " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  
 ) 2020الى العام    2003من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2020.pdf  
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